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PŁACIDŁA, CZYLI SŁÓW KILKA O PREHISTORII 
PIENIĄDZA  

 
Ten krótki artykuł poświęcony jest siłą rzeczy selektywnemu i niepełnemu 

omówieniu pewnych bardzo dawnych form pieniądza, które po II wojnie 
światowej przyjęto nazywać płacidłami. Termin ten zaproponował archeolog 
R. Jakimowicz na określenie pieniędzy przedmiotowych, które nie mają formy 
monet czy banknotów, za to stanowiły środek płatniczy na danym obszarze 
i mogły być wymieniane na praktycznie dowolne inne przedmioty1. Tutaj będę 
używał tego terminu bardzo szeroko, odnosząc go do wszelkiego rodzaju 
„pra-pieniędzy”, zarówno stanowiących przedmioty użytkowe, czy nawet 
żywność, jak i specjalnie tworzone na potrzeby wymiany handlowej artefakty. 

Występowanie tak przeze mnie rozumianych płacideł można odnotować na 
różnych obszarach kuli ziemskiej w różnych epokach – odmienne były bowiem 
drogi, jakie różne ludy przebyły, aby przyjąć wreszcie pieniądz kruszcowy – 
niekiedy z początku ważony, ostatecznie zaś zawsze liczony, w postaci monet, 
które wszyscy znamy2. W pewnych przypadkach wiele wieków musiało 
upłynąć, aby ta najwygodniejsza forma środka płatniczego została albo 
wynaleziona (rzadki przypadek, który można odnieść chyba głównie do 
starożytnej Azji Mniejszej i Chin), albo przejęta wskutek dyfuzji innowacji od 
innej kultury. Mowa więc będzie zarówno o przodkach pieniędzy stosowanych 
przez cywilizacje starożytne, jak i w późniejszym już okresie naszych 
słowiańskich praszczurów, ale też ludy, które stosunkowo późno zostały objęte 
wpływem cywilizacji europejskiej, przejmując od niej także nowoczesne środki 
wymiany handlowej. 

Dla najdawniejszych cywilizacji środkami płatniczymi były ważne dla ich 
przedstawicieli surowce, które jednocześnie łatwo dawały się odmierzać. 
W Babilonii przed trzema tysiącami lat wartość gruntów mierzono zbożem, 
następnie przeliczając na odpowiednią wagę srebra3. Egipt przejął ten sposób, 
wprowadzając dodatkowo kwity na ten kłopotliwy w transporcie towar. Miały 
one moc zwalniania ze zobowiązań, ponadto za ich okazaniem w innym 
spichlerzu można było ponownie otrzymać zboże. Wśród ludów pasterskich 
podstawowym środkiem wymiany było bydło – jest to przypadek Grecji 
archaicznej jeszcze z okresu Drakona, jak i Rzymu okresu królestwa i wczesnej 
republiki. Mieszkańcy Italii dopiero w V w. p. Chr. zaczęli przeliczać wartości 
                                                           

1 T. Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1974, s. 23. 
2 Krótkie omówienie genezy pieniądza liczonego można znaleźć w: H. Cywiński, Z dziejów 
pieniądza na świecie, Warszawa 1986, s. 17-27. 
3 Tamże, s. 8. 
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w sztukach bydła na pieniądz miedziany. Słowo pieniądz (pecunia) wywodzi się 
od bydła (pecus). Podobnie zresztą było w Indiach, gdzie rupia znaczy zarówno 
bydło, jak i jest nazwą środka płatniczego. Przy okazji warto wspomnieć 
o związkach naszej dawnej jednostki wagi – skojca – ze słowem „skot”, również 
odnoszącym się do bydła4. Inne przypadki pieniądza na bazie żywności to 
stosowane jeszcze w początkach XX w. w Ameryce Środkowej ziarna 
kakaowca, czy owoce kola noszone na targ przez mieszkańców Peru i Boliwii. 
Z innych egzotycznych form można wymienić skórki focze, które stały się 
cennym środkiem wymiany wśród Eskimosów dopiero po przybyciu 
Europejczyków, od których można było za nie otrzymać ważne przedmioty 
użytkowe. Przez wieki rozmaite ludy pierwotne wykorzystywały w funkcji 
pieniądza ozdoby w postaci naramienników czy naszyjników5. 

Słynny jest opisany przez polskiego etnografa, Bronisława Malinowskiego, 
system wymiany Kula na Wyspach Trobrianda, na wschód od Nowej Gwinei6. 
Nie stanowił on typowego handlu, ale rodzaj rytuału polegającego na wymianie 
podarunków, podtrzymującego więź i wzajemne relacje między odległymi 
nieraz plemionami. Polegał na przekazywaniu sobie dwóch rodzajów 
„pieniądza”: naszyjników z czerwonej muszli (soulava) i bransolet z białej 
muszli (mwali), które wędrowały po wyspach archipelagu w przeciwnych 
kierunkach7. 

Innym ważnym środkiem płatniczym w dawnych wiekach była sól, 
podstawowy środek służący konserwowaniu żywności, z której w Chinach 
tworzono sztabki znaczone stemplem cesarskim. Solą płacono również niekiedy 
na obszarze dzisiejszej Polski aż do XIII w.8 Znany szeroko jest rodowód nazw 
greckich pieniędzy: obolami nazywano w epoce archaicznej żelazne rożny, 
których pęk liczący sześć sztuk, możliwy do wzięcia w dłoń, określano jako 
drachmę. Stosunek wartości 1:6 utrzymał się w Grecji starożytnej9. 

 
Płacidła na ziemiach dawnej Polski i przyległych krain 

Płacidła na ziemiach polskich oraz obszarze sąsiednich krajów, takich jak 
Czechy, Morawy, Słowacja, Litwa czy Ruś, również mają interesującą i bogatą 
historię. Poza solą, w wymianie stosowano od końca VIII do połowy X w. 
tzw. grzywny siekierowate (lub siekieropodobne): podłużne kawałki żelaza 
o długości ok. 30 cm, z jednej strony czworoboczne w przekroju, z drugiej 
spłaszczone niczym ostrze siekiery10. Duży skarb z tymi artefaktami odkryto na 

                                                           

4 Tamże, s. 8-9. 
5 Tamże. 
6 B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Warszawa 1987. 
7 Tamże, s. 126. 
8 H. Cywiński, Z dziejów…, s. 9-10. 
9 M. Mielczarek, Mennictwo starożytnej Grecji, Warszawa – Kraków 2006, s. 27. 
10 A. Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, Warszawa 2011, s. 16-17. 
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krakowskim Okole – ponad 4 tys. sztuk. Zdjęcie przedstawia wiązkę tych 
przedmiotów.  

 

 
Zabytek ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie (fot. Agnieszka Suseł) 

 
Inne płacidła żelazne znane z obszarów Europy Środkowej przed 

wprowadzeniem pieniądza monetarnego to miski typu śląskiego - przedmioty 
o kolistym kształcie, z brzegami podwiniętymi ku górze, o średnicy od 5 do 
25 cm, wysokości od 0,8 do 4 cm i grubości w przedziale od 0,1 do 0,3 cm, 
odkopywane głównie na obszarze Śląska, Moraw i Słowacji, a także Czech, 
Łużyc, Małopolski i Polski Centralnej11. Inna, mało poznana do tej pory forma 
płacidła, to grzywny grotopodobne, znajdowane w wykopaliskach z okresu 
wielkomorawskiego. Ich cechy oraz wiek czynią mało prawdopodobną tezę 
o znaczeniu użytkowym na potrzeby militarne, mimo podobieństwa do liścia 
grotu bełtu do kuszy12. 

Kolejnym bardzo ważnym płacidłem z początków formowania się państwa 
piastowskiego, o którym wspomina Ibrahim ibn Jakub, były zaobserwowane 
przez niego u Czechów, ale stosowane również powszechnie przez Wiślan 
„płatki”: starannie tkane chusteczki lniane, nie posiadające praktycznego 
                                                           

11 J. Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu, Warszawa 
2004, s. 245-246. 
12 Tamże, s. 250. 
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zastosowania, gromadzone całymi skrzyniami i stanowiące środek pieniężny, 
za który można było otrzymać praktycznie wszystko: od pszenicy po 
niewolników. Od użycia tych przedmiotów wywodzi się polski czasownik 
„płacić”13. 

Inny pisarz i podróżnik arabski, Ibn Rosteh, zaobserwował wśród Słowian 
zamieszkujących ziemie dzisiejszej Polski zwyczaj płacenia skórkami kunimi. 
Zachował się jego przekaz, w którym podaje dokładny przelicznik tego rodzaju 
płacideł na docierającą wówczas na obszar naszego kraju monetę arabską: 
„Głównym ich bogactwem są skórki kunie. Nie posiadają oni własnych 
pieniędzy kruszcowych, ale ich dirhemami są skórki kunie. Jedna skórka kunia 
ma u nich wartość dwa i pół dirhema. Te okrągłe dirhemy przywozi się do nich 
z krajów muzułmańskich w drodze wymiany za ich towary.”14 J. Adamczyk 
cytuje źródła, wg których do XIII w. na ziemiach dzisiejszej Polski równolegle 
z pieniądzem monetarnym funkcjonowały jako środek płatniczy skórki 
wiewiórcze, ew. skórki innych drobnych zwierząt15. W „Kronice” Macieja 
Stryjkowskiego, przy opisie reform monetarnych Wacława II, wskazany jest 
szereg płacideł wcześniej wykorzystywanych na ziemiach polskich: kawałki 
srebra i złota, skórki m.in. kunie, wiewiórcze i lisie - mieli się posługiwać nimi 
zarówno Polacy, jak i Rusowie, Litwini i Mazurzy. Dalej autor podaje, 
że Polacy nauczyli się korzystać z monety od Czechów, a Litwini - od Polaków. 
Jednocześnie w XIX w. trwała wśród badaczy dyskusja, czy faktycznie 
posługiwano się wspomnianymi płacidłami, skoro wcześnie został przez 
władców wprowadzony pieniądz monetarny. W autentyczność opowieści 
o futerkach wiewiórek jako środku płatniczym nie wierzył Tadeusz Czacki16. 

Osobny wątek pieniądza futrzanego to jego losy na Rusi. Interesujące jest 
naoczne świadectwo arabskiego podróżnika Abu Hamida al-Garnatiego 
al. Andalusiego, który przebywał w Kijowie w latach 1150-115317. W jego 
cytowanej przez Adamczyka opowieści warte podkreślenia jest, iż skórki 
wiewiórcze preparowano w sposób, który czynił je nieprzydatnymi 
gospodarczo: najpierw wyskubywano sierść, następnie urzędnicy zszywali je 
w wiązki po osiemnaście sztuk. Na końcu nici umieszczano kawałek czarnego 
ołowiu, na którym wyciskano pieczęć z wizerunkiem króla. Kronikarz 
podkreślił, że nikt nie mógł odrzucić tak oznaczonej skórki przy transakcji 
sprzedaży. Za każdą można było nabyć bochenek „znakomitego chleba”, który 
wystarczał dorosłemu mężczyźnie na cały dzień, a także wszelki inny towar – 
także niewolników. Jednocześnie ten sam pisarz zauważa, że poza obszarem 

                                                           

13 A. Dylewski, Historia…, s. 17. 
14 Ibn Rosteh, pierwsza ćwierć X wieku. Cytat za materiałami informacyjnymi z ekspozycji 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 
15 J. Adamczyk, Płacidła…, s. 31-33. 
16 Tamże, s. 32. 
17 Tamże, s. 35. 
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obowiązywania płacidła nic by się nie mogło kupić nawet za tysiąc skórek. 
Mamy więc tu do czynienia z silnie zinstytucjonalizowanym, liczonym 
pieniądzem niemonetarnym. Arabski pisarz podał również przelicznik na walutę 
obcą: wiązka osiemnastu skórek równała się dirhemowi. 

Warto przy okazji zauważyć, że wspominane wyżej dirhemy mają pewne 
wspólne cechy z płacidłami. Nie można ich z nimi utożsamiać, gdyż stanowiły 
pieniądz monetarny – kruszcowy i liczony – zaś A. Dylewski, nawiązując do 
twierdzeń R. Kiersnowskiego, określa je wręcz jako „pierwszą polską walutę”18. 
Z drugiej strony, napływające na nasze ziemie od ok. 800 r. aż do panowania 
Mieszka I, pochodzące głównie z mennic kalifatu bagdadzkiego okazałe srebrne 
monety były „ciałem obcym” w obiegu gospodarczym ówczesnych Słowian. 
Przedstawienia zawarte na tym importowanym pieniądzu były zupełnie 
niezrozumiałe dla przedstawicieli lokalnych zbiorowości, a podstawą dla 
uznania, jakim się cieszyły, były potrzeby wynikające z handlu dalekosiężnego, 
jak również ich kruszcowość. Pieniądz w postaci złomu srebrnego lub złotego – 
zarówno obcych monet, jak i sztabek czy kawałków – ceniony był na obszarach 
barbarzyńskich już w starożytności, dzięki swojej wewnętrznej wartości; w tym 
kontekście monety rzymskie kursujące po obszarach dzisiejszej Polski były 
rodzajem wartościowego towaru19. Dopóki nie staliśmy się częścią cywilizacji 
zachodniej, nie było jednak mowy o samodzielnym wytwarzaniu pieniądza 
monetarnego, gwarancją wartości którego są również – a niekiedy wyłącznie – 
odpowiednie przedstawienia nadane przez emitenta. 

Zgodnie z deklaracją na początku artykułu, przegląd płacideł objął tylko 
najbardziej znane przykłady środków wymiany, które w różnych rejonach 
świata poprzedziły wprowadzenie pieniądza monetarnego. Zachęcam do 
zapoznania się ze źródłami zawartymi w bibliografii i dalszego pogłębiania tego 
niezwykle interesującego tematu. 
 

Bibliografia:  
1. Jacek Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w 
średniowieczu, Warszawa 2004. 

2. Henryk Cywiński, Z dziejów pieniądza na świecie, Warszawa 1986. 
3. Adam Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, Warszawa 2011. 
4. Tadeusz Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1974. 
5. Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Warszawa 1987. 
6. Mariusz Mielczarek, Mennictwo starożytnej Grecji, Warszawa – Kraków 

2006. 
Maciej Pańków 

 

Artykuł nagrodzony w konkursie forum monety.pl i opublikowany na portalu 
numizmatycznym emonety.pl.  
                                                           

18 A. Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, Warszawa 2011, s. 18-19. 
19 T. Kałkowski, Tysiąc lat…, Kraków 1974, s. 16. 
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MIN ĘŁA DWUSETNA ROCZNICA URODZIN  
KAROLA JULIUSZA MINTERA 

 
W 2012 roku przeszła zupełnie niezauważona dwusetna rocznica urodzin 

Karola Juliusza Mintera - wybitnego warszawskiego przemysłowca o dużych 
zasługach dla patriotycznego medalierstwa polskiego. Warto przypomnieć tę 
postać, tym bardziej, że nieczęsto zdarzał się w naszych dziejach ród tak 
wiernych Polsce i zasłużonych dla niej Niemców. 

Rdzennie niemiecka, pochodząca ze Szczecina ewangelicka rodzina 
Minterów, osiedliła się w Warszawie za czasów panowania pruskiego po 
III rozbiorze Polski. Wilhelm Henryk Minter, architekt i budowniczy, był tym, 
który sprowadził do Warszawy młodszego brata Karola Fryderyka (1780–1847). 
Ich ojciec był pułkownikiem inżynierii Wojska Polskiego. 

Karol Fryderyk Minter zaczynał swoją karierę jako malarz; wykształcenie 
otrzymał w Kopenhadze, gdzie działał jako portrecista i malarz miniatur 
portretowych. Około 1811 roku przeniósł się do Berlina, a w 1814 roku wykonał 
portret naturalnej wielkości króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. W 1822 
roku po przybyciu do Warszawy początkowo utrzymywał się z wykonywania 
miniatur portretowych i litografii. Szybko zyskał uznanie, szczególnie po 
wydaniu w 1828 roku serii litografii „Zbiór portretów ludzi sławnych za 
panowania Stanisława Augusta”, Wtedy otrzymał od Generalnego 
Kwatermistrzostwa kierownictwo nad pracami przy wielkiej mapie 
topograficznej Królestwa Kongresowego. Prace te trwały do 1843 roku i były 
wykonywane w atelier sztycharskim Mintera. 

W 1828 roku Karol Fryderyk Minter założył przy placu Wareckim 
w Warszawie odlewnię metalowej galanterii użytkowej, którą w 1835 roku 
przekazał w kierownictwo synowi Karolowi Juliuszowi. Pod jego zarządem 
stała się największym zakładem tego typu w całym Imperium Rosyjskim. 

Karol Juliusz Minter  urodził się w 1812 roku w Berlinie. Po przybyciu 
rodziny do Warszawy uczęszczał przez jakiś czas do warszawskiego Instytutu 
Politechnicznego, który po Powstaniu Listopadowym został przez władze 
carskie zamknięty. Dużo podróżował po Europie, skąd przywoził nowe pomysły 
wpływające na coraz szybszy rozwój rodzinnej Fabryki. Jego zasługą było 
zastosowanie galwanizacji, w krótkim czasie po odkryciu jej na zachodzie 
w 1838 roku. Technologia galwanizacyjna, kojarzona ogólnie z obróbką 
powierzchni metalowych przez nakładanie warstw złota, srebra, miedzi czy 
brązu, wykorzystana została natychmiast do kopiowania rzeźbiarskiego. 
Galwanoplastyka stała się jedną z kilku metod powielania w sztuce i rzemiośle. 

 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 116   kwiecień 2013 r. 

9 

Firma Karola Juliusza Mintera wyspecjalizowała się w produkcji wyrobów 
z podobiznami i statuetek wybitnych Polaków, projektowanych przez sławnych 
ówczesnych rzeźbiarzy, jak Jakub Tatarkiewicz, Henryk Stattler, Rafał Ślizień. 
Szczególna jednak rola przypadła odlewaniu medalionów. Karol Juliusz Minter 
okazał się znakomitym biznesmenem i miał świetne wyczucie rynku. Umiejętnie 
wykorzystywał rosnący w kraju popyt na medaliony portretowe sławnych 
i zasłużonych Polaków, doprowadzając ich produkcję do niespotykanej skali. 

Wyroby Mintera kupowali masowo zarówno bogaci jak i mniej zamożni, 
a wnętrza domów mieszczańskich oraz dworków szlacheckich ozdabiały całe 
serie tych płaskorzeźb. 

W wydanym prospekcie Fabryki z 1858 roku reklamowano już 59 
medalionów z wizerunkami tak postaci historycznych – królów polskich, 
hetmanów – oraz współczesnych, które odlewano w trzech wielkościach. Do 
medalionów tych znajdowały się ramy metalowe, przyozdobione odlewami, 
lakierowane w guście palisandru. Produkcję cechował wysoki poziom wartości 
plastycznych i technicznych.  

Oprócz medalionów Fabryka dostarczała na rynek brązowe lub cynkowe, 
galwanizowane brązem, statuetki i biusty, modelowane przez znanych 
ówczesnych rzeźbiarzy. Kilka miniaturowych pomników królów wykonanych 
zostało wg rysunków wybitnego numizmatyka Kazimierza Stronczyńskiego. 

Artystą, który najbardziej związał się z zakładem Juliusza Mintera był 
Wojciech Święcki (1826-1873), rzeźbiarz ulegający wpływom klasyczno-
romantycznym. W latach 1845-48 studiował rzeźbę w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie pod kierunkiem Konstantego Hegla. W latach 1860-61 przebywał 
w Paryżu, następnie powrócił do Warszawy i znów w 1862 roku opuścił Polskę 
– tym razem na stałe. W ciągu kilkunastu lat wykonał Święcki kilkadziesiąt 
medalionów z wizerunkami królów polskich, wodzów, pisarzy itp. sławnych 
Polaków. Oprócz medalionów sporządził znaczną ilość biustów i statuetek oraz 
grup figuralnych. Niestety, większość dzieł uległa później zniszczeniu, 
a nieliczne ocalałe znajdują się głównie w kolekcjach publicznych oraz 
prywatnych. 

Pokazujemy poniżej piękny i świetnie zachowany medalion króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, który powstał w Fabryce Mintera, 
a modelowany został przez Wojciecha Święckiego. Medalion, o bardzo 
wysokim reliefie, ma średnicę 127 mm i waży 190 gramów. Ponadto na 
zbliżeniu pokazujemy bardzo wyraźnie napis, jakim znaczono zwykle 
medaliony Fabryki.  

Medalion pochodzi ze zbioru autora. 
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Rok 1863 – wybuch Powstania Styczniowego – i jego upadek w roku 
następnym – przyniósł gwałtowne zmiany w profilu produkcji Fabryki Karola 
Juliusza. Na skutek ostrych restrykcji władz tematyka patriotyczna w wyrobach 
artystycznych zaczęła gwałtownie zanikać, a nieliczne medaliony o treści 
narodowej produkowane mogły być jedynie potajemnie,  

Fabryka Mintera przestawiona została na produkcję emaliowanych 
i cynowych naczyń kuchennych, znowu stając na pierwszym miejscu w tej 
branży w całym Imperium Rosyjskim. Przeniesiona została na ulicę Smolną. 
Korzystając z dobrej koniunktury, zakład ponownie został przeniesiony do nowo 
wzniesionych budynków na Pradze. W 1881 roku Fabryka została sprzedana 
warszawskim zakładom Wulkan S.A., a jej właściciel osiedlił się w zakupionym 
ok. 1870 roku majątku Gołoszyce koło Opatowa. Wycofał się tym samym 
z czynnej działalności przemysłowej, inwestując nagromadzone kapitały 
w majątek ziemski. 

Karol Juliusz Minter zmarł w Gołoszycach 4 sierpnia 1892 roku Jego 
zwłoki zostały przewiezione do Warszawy i pochowane na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim. Tamże spoczęli później jego syn Stanisław (1851-
1904) i wnuk Zygmunt Karol (1883-1920).  

W czasie powstania warszawskiego pamiątkowa kaplica została bardzo 
zniszczona. 

Zygmunt Karol był ostatnim z rodu tych wiernych Polsce i zasłużonych dla 
niej Niemców. Był podporucznikiem 3 pułku Ułanów Śląskich, kawalerem 
Virtuti Militari. Poległ w czasie wojny bolszewickiej 1920 roku pod Malinówką. 

Z medalierstwem, a zwłaszcza numizmatyką polską wiąże się jeszcze jedna 
osoba z rodu Minterów – najmłodsza siostra Karola Fryderyka i Wilhelma 
Henryka – Henryka Zofia. Była utalentowaną malarką, od 1811 roku 
przebywała w Warszawie, gdzie wyszła za mąż za Jana Gottlieba Beyera - była 
matką znanego fotografa warszawskiego i wybitnego numizmatyka 
i kolekcjonera Karola Beyera. 

Obecnie jedyną pozamedalierską pamiątką po rodzie Minterów jest jedna 
z najstarszych kamienic na warszawskiej Pradze, przy ulicy Sierakowskiego 4/ 
Okrzei, powstała w latach 1860-1863 dla Karola Juliusza. Przez lata odmawiano 
jej statusu zabytkowego a nawet próbowano ją wyburzyć, co na szczęście nie 
doszło do skutku. 

 
Bibliografia: 
1. M. Dubrawska, A. Sułtan „Rzemiosło artystyczne Minterów 1828-1881”, 
Warszawa 1987 
2. A. Więcek „Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce”, Kraków 1989 

 
Zbigniew Kutrzeba 

Wrocław 
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MEDALIERSTWO  
CZASU POTOPU SZWEDZKIEGO 1655-1660 ROKU -  

POKÓJ W OLIWIE 
 
Po śmierci króla Władysława IV Wazy tron Polski objął jego przyrodni brat 

Jan Kazimierz - syn drugiej żony Zygmunta III Wazy - Anny Habsburżanki. 
Pierwszą wojnę północną, jaką toczyła Polska ze Szwecją w latach 1626-1629 
zakończył sześcioletni rozejm altmarski, przedłużony potem w 1635 roku 
w Sztumskiej Wsi na 26 lat. Polscy Wazowie, zarówno ojciec Zygmunt III (syn 
Jana III Wazy króla Szwecji i Katarzyny Jagiellonki) jak i jego dwaj synowie 
Władysław IV Waza i Jan Kazimierz, rościli sobie pretensje do dziedzicznej 
korony Szwecji i tytułowali się królami Polski i Szwecji, co znajdowało odbicie 
w tytulaturze na ich monetach, medalach, i obrazach.  

 

 
Herb polsko-szwedzki 
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Stało się to ich obsesją, która tak wiele kosztowała Rzeczpospolitą, a była 
już martwa od koronacji Karola IX Wazy po detronizacji w 1599 roku przez 
sejm szwedzki króla Zygmunta III Wazy za zamiar przyłączenia do Polski 
Północnej Estonii w ramach PACTA CONVENTA, podpisanych przez niego 
jako elekcyjnego króla Polski. Tytuł króla dziedzicznego Szwecji był dla 
polskich Wazów cenniejszy niż elekcyjnego w Polsce. 

 

 
Portret króla Jana Kazimierza 

 
Wraz z najazdem Szwedów na Polskę 19 lipca 1655 roku trwała jeszcze 

wojna z Rosją o Ukrainę, co bardzo osłabiło siły Rzeczypospolitej. Rosyjska 
armia cara Aleksego I zajęła w tym czasie część Litwy z Wilnem i Mińskiem, 
a wspierający ją Bohdan Chmielnicki Ukrainę. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 116   kwiecień 2013 r. 

14 

 
Portret króla Szwecji Karola X Gustawa 

 
Szwecja była wtedy rządzona przez króla Karola X Gustawa, władcę 

pełnego ambicji. Strona szwedzka pragnęła opanować całe morze Bałtyckie, 
zajęte także przez Polskę, Danię i Rosję. Szwedzi postanowili zaskoczyć 
Rzeczpospolitą wygaśnięciem rozejmu w Sztumskiej Wsi i za pretekst do wojny 
uznali pretensje polskiego Wazy do tronu Szwecji. Do napaści na Polskę 
namawiał przebywający na dworze szwedzkim Hieronim Radziejowski, 
podkanclerzy wygnany z Polski jako banita, a mający zarzuty zdrady króla Jana 
Kazimierza. Wyprawa na Polskę odpowiadała niezaspokojonym ambicjom 
młodego króla Szwecji i w 1655 roku wojska szwedzkie wkroczyły do Polski od 
strony Wielkopolski. Król Szwecji dla zrealizowania podboju Polski 
dysponował najlepiej wyszkoloną armią w Europie, po zakończeniu wojny 
30-letniej pozostającą bez zajęcia, a którą trzeba było opłacić, wyżywić 
i zapewnić wojenne łupy na podbitych bogatych ziemiach Rzeczypospolitej. 
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Rycina z królem Karolem X Gustawem na koniu 

 
Wkroczenie wojsk szwedzkich do Wielkopolski i jej zajęcie z Poznaniem, 

poprzez zdradę i poddanie się polskich wielmożów i hetmanów z wojskiem pod 
Ujściem królowi Szwecji, umożliwiło szybkie podbicie Polski, marsz na 
Warszawę i Kraków, następnie ich zdobycie, co spowodowało ucieczkę króla 
Jana Kazimierza na Śląsk. Nastąpił niesłychany rabunek dóbr kultury, bibliotek, 
archiwaliów, zabytków. Zabierano nawet fragmenty ozdobnej architektury, 
posągi, kolumny, z ogołacanych pałaców Warszawy i Krakowa. Spławiano je 
barkami Wisłą do zatoki gdańskiej i ładowano na czekające statki szwedzkie. 
Król Szwecji Karol X Gustaw po zaatakowaniu w 1655 roku Polski nakazał 
konfiskatę i wywóz z Polski dzieł sztuki. Osobiście dopilnował, aby cenniejsze 
eksponaty trafiły do zbrojowni i galerii królewskiej w Sztokholmie oraz 
biblioteki królewskiego uniwersytetu w Uppsali, gdzie znajdują się do dziś. 
Wraz z wkroczeniem Szwedów do Wielkopolski, Janusz Radziwiłł, wielki 
hetman litewski i wojewoda wileński, wspomagany przez stryjecznego brata 
Bogusława Radziwiłła, zawarł w Kiejdanach na Litwie układ ze Szwedami, 
odrywający wbrew Unii Litwę od Polski i przyłączający ją do Szwecji jako 
odrębne księstwo pod rządami Janusza Radziwiłła.  
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Medal z ks. Bogusławem Radziwiłłem (Jan Hoehn sen.) 

 
Jan Kazimierz, który opuścił Polskę, wraca w grudniu 1655 roku do kraju, 

aby na czele konfederacji tyszowieckiej dalej walczyć ze Szwedami. Rozpoczął 
się ruch wyzwoleńczy, obroniła i nie poddała się Jasna Góra. Fakt ten pobudził 
wszystkich do „obrony Matki Boskiej przed heretykami”. Potop szwedzki stał 
się wielkim kryzysem państwa i społeczeństwa, wywołanym sytuacją 
międzynarodową, spiętrzeniem agresji sąsiadów Polski. Okres wojen polsko-
szwedzkich 1655-1660 zaowocował wydaniem licznych medali 
zaprojektowanych przez znanych medalierów gdańskich Jana Hoehna ojca 
i Jana Hoehna syna, oraz medaliera śląskiego Jana Buchheima. Stali się oni 
najlepszymi kronikarzami potopu. Gdy nawała szwedzka zalewała kraj dwór 
królewski zamówił u artysty Jana Hoehna seniora serię specjalnych medali 
mających charakter propagandowy, podnoszący ducha Polaków i mobilizację do 
walki. Jednym z nich jest medal bity w 1658 roku „Pamiątka wojen polsko-
szwedzkich” z wizerunkiem króla Jana Kazimierza Wazy z tytulaturą polsko-
szwedzką i snopkiem na falach.  
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Medal Jana Hoehna sen. z 1658 roku  

 
Snopek usiłują zatopić wiatry z czterech stron wiejące. Promienie słońca 

starają się temu przeszkodzić. Napis na rewersie „AGITOR NON MERGOR” – 
„JESTEM MIOTANY, NIE ZATONĘ”. Ten medal miał podtrzymać wiarę 
w zwycięstwo oraz skupić obrońców Rzeczypospolitej wokół króla.  

Inny medal Jana Hoehna seniora podtrzymuje nadzieję na poprawę sytuacji 
wojennej, bo na rewersie snopek Wazów jest nie na falach a na ukwieconej łące 
wsparty przed upadkiem ramieniem wyłaniającym się z obłoków. W otoku napis 
„CAELITUS ERIGOR” – „NIEBO MNIE PODNOSI”. Oba omawiane medale 
w sposób alegoryczny ilustrują trudną sytuację króla i państwa w trakcie 
toczącej się wojny. 

 

   
Medal Jana Hoehna sen. 
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Medale reprezentują styl rozwiniętego baroku z obecnymi alegorią 
i symbolem. Pomału Polska podnosi się z „potopu” szwedzkiego, walczy 
i odnosi zwycięstwa. Ilustruje to następny medal Jana Hoehna seniora 
„Wyzwolenie Torunia spod okupacji szwedzkiej 1658 rok” i medal Jana Hoehna 
syna „Odbicie Twierdzy Głowa przez wojska Lubomirskiego z rąk Szwedów 
1659 rok”.  

 

   
Medal wyzwolenie Torunia (Jan Hoehn sen.) 

 
Na rewersie panorama ufortyfikowanego miasta, scena wymarszu 

szwedzkiej załogi i jej kapitulacja przed polskim królem. Medal wybity 
w Gdańsku na zamówienie Rady Miasta Torunia.  

 

 
Medal zdobycie Twierdzy Głowa (Jan Hoehn jun.) 
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Medal „Zdobycie Twierdzy Głowa” przedstawia plan warowni z lotu ptaka, 
która leży w rozwidleniu rzeki Wisły. Twierdza Głowa była warownią bardzo 
ważną strategicznie. Szwedzi ją rozbudowali i umocnili. Na awersie inskrypcja 
„CAUSA DEO PLACUIT SED ET ARMA TUENTIA CAUSAM” – 
„SPRAWA SPODOBAŁA SIĘ BOGU RÓWNIE JAK ORĘŻ, KTÓRY ZA 
NIĄ STAŁ”. W 1660 roku obaj artyści Hoehnowie wykonali następne medale 
upamiętniające zakończenie wojen polsko-szwedzkich i dawno oczekiwany 
pokój w Oliwie 3 maja 1660 roku.  

Innym medalierem upamiętniającym te wydarzenia był także medalier 
z Wrocławia Jan Buchheim.  

 

   
Medal z łanem zboża i panoramą Gdańska (Jan Hoehn jun.) 

 
Na tym medalu Jana Hoehna syna widoczny łan zboża zarasta porzuconą 

broń - symbolizuje nadchodzący pokój. Rozpięta nad Gdańskiem tęcza - biblijny 
koniec potopu. Medal wybił Gdańsk, który udowodnił stałość i wierność 
królowi, obronił się Szwedom. Miasto w wyniku wojny poniosło duże straty 
w handlu w wyniku szwedzkiej blokady na Zatoce Gdańskiej. Napis na awersie 
„POST BELLUM PLENA SURGIT PAX AUREA MESSE HINC SPERAT 
MERITAM GEDANI CONSTANTIA PRUGEM” – „PO WOJNIE ZŁOTY 
POKÓJ BUJNE RODZI ŻNIWO. DLATEGO STAŁOŚĆ GDAŃSKA 
SPODZIEWA SIĘ ZASŁUŻONEJ NAGRODY”.  

Inny medal Jana Hoehna seniora z Pokojem Oliwskim przedstawia na 
awersie klasztor w Oliwie na tle krajobrazu. W oddali wyłaniają się wieże 
kościołów Gdańska. Na tle nieba dwa aniołki trzymają 4 serca, między nimi 
gołąb z gałązką oliwną. Medal jest pełen motywów symbolicznych. W otoku 
napis tłumaczony z łaciny: „PAMIĄTKA POKOJU OLIWSKIEGO 
ZAWARTEGO 3 MAJA 1660 POD GDAŃSKIEM W PRUSACH”. 
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Medal z drzewem oliwnym (Jan Hoehn sen.) 

 

 
Powiększona panorama z drzewem 

 
Na rewersie drzewo oliwne - alegoria pokoju z klęczącą postacią - 

symbolem zranionej przez wojnę ziemi, na którą spływają z drzewa krople 
oliwy. Oliwa zabliźni rany. W tle krajobraz z zatoką, statkami, Gdańskiem 
i klasztorem w Oliwie.  

Inne medale Jana Hoehna seniora z pokoju oliwskiego:  
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Medal PAX CASIMIRIANA 

 

    
Medal z orłem z wieńcem oliwnym lecący nad Gdańskiem (Jan Hoehn sen.) 

 
Dwa medale Jana Buchheima o Pokoju Oliwskim z jednakowym rewersem 

- ze statkami w zatoce, oraz zbliżonymi awersami, orłami nad panoramą 
Gdańska - jednym większym innym mniejszym. Na awersie napis „PO 
USTANIU GROMÓW MIASTO CZCI GAŁĄZKĘ LAURU”. 
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Medale Jana Buchheima o Pokoju Oliwskim 

 
Odparcie szwedzkiego najazdu Rzeczpospolita okupiła ruiną państwa 

i utratą pozycji regionalnego mocarstwa. W zasadzie w wyniku Pokoju 
Oliwskiego wróciła do granic z przed wojny ze Szwecją. Wyrzekła się jedynie 
Inflant z Rygą. Jan Kazimierz zachował dożywotnio tytuł króla szwedzkiego. 
Szwecja zobowiązała się w traktacie pokojowym w Oliwie w art. VII i IX 
w ciągu 3 miesięcy od jego ratyfikacji zwrócić zrabowane wszystkie archiwa, 
biblioteki i dobra kultury wywiezione z Polski do Szwecji.. W wyniku tych 
ustaleń tylko niewielka ich cześć powróciła do Polski m.in. „Metryka Koronna”. 
Mimo to wiele naszych księgozbiorów i pamiątek pozostaje do dziś w Szwecji. 
Polska dyplomacja ma wdzięczne pole do popisu, aby upomnieć się o zwrot 
naszych dóbr kultury zrabowanych w Rzeczypospolitej w wyniku agresji 
królestwa Szwecji Karola X Gustawa w 1655 roku. Powyższe zobowiązania 
zwrotu naszych bibliotek, zbiorów archiwalnych i innych dóbr kultury 
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zawarowane i uzgodnione przez obie strony: Rzeczpospolitą i Szwecję 
w traktacie pokojowym w Oliwie pod względem prawnym nadal obowiązują 
i nie uległy przedawnieniu. Królestwo Szwecji XXI wieku jest sukcesorem 
królestwa Szwecji - agresora z XVII wieku. Polska nie była nigdy agresorem 
w stosunku do Szwecji tylko ofiarą agresji. W ubiegłym roku 2012, w wyniku 
bardzo niskiego stanu wody na rzece Wiśle w Warszawie, odsłoniło się dno 
rzeki i powstały mielizny. Odsłonięte dno Wisły ukazało porzucone w czasie 
transportu barkami, zatopione przez Szwedów w 1656 roku fragmenty 
zrabowanych w Warszawie bogatych rzeźb, kolumn, posadzek, ozdobnej 
architektury warszawskich pałaców. Powyższe wojenne „łupy” i inne dobra 
kultury były transportowane barkami przez Szwedów z Krakowa, Warszawy, 
rzeką Wisłą do morza na czekające statki. Wojenna zdobycz z napadniętej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w szwedzkich muzeach jest oglądana 
obecnie przez polskich turystów „promowych” z pewną rezerwą i nostalgią. 
Brązowe lwy z pałacu Kazanowskich w Warszawie zdobią teraz od 356 lat 
wejście do zamku królewskiego w Sztokholmie. 

 
Bibliografia: 
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Adam Więcek „Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce” 
Józef Szwagrzyk „Moneta, medal, order”, Katalog Ossolineum 
Krzysztof Kosarzewski „Pokój w Oliwie 1660 r.” 
Antoni Mączak „W czasach potopu” 
Wikipedia „Wojny polsko-szwedzkie” 
Grzegorz Łyś „Bezkarni Rabusie”, Rzeczpospolita 23.02.2013 
 
Ilustracje: 
Fotografie medali z własnego zbioru replik oraz z katalogu Zbiór medali XVII-
XVIII w. Muzeum Lubelskiego 
Portret króla Karola X Gustawa - Muzeum w Sztokholmie 
Miedzioryt Jana Kazimierza Wazy z wydania „Polska jej dzieje i kultura” 
 

Andrzej Denis 
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NOWE GODŁO POLITECHNIKI GDA ŃSKIEJ 
 
Politechnika Gdańska w swojej historii używała różnych symboli. Jednym 

z nich był stosowany od 1989 roku oficjalny znak, którego autorami był 
ówczesny rektor, prof. Bolesław Mazurkiewicz oraz dr inż. arch. Henryk Pracz.  

Herb ten zawiera czwórdzielną tarczę w kształcie kartusza, trzymaną przez 
gdańskie lwy. W poszczególnych polach umieszczono godło państwowe, 
kaganek wiedzy w kole zębatym, kotwicę i herb Gdańska. W zawołaniu napis: 
POLYTECHNICA GEDANENSIS, a w dewizie herbowej: PATRIAE 
MARIQUE FIDELIS (Wierni Ojczyźnie i Morzu).  

 

 

Dotychczasowy herb Politechniki Gdańskiej na medalu pamiątkowym z 2007 roku 
 
Przez wiele lat stosowania, herb ten stał się elementem tradycji Uczelni. 

Ale były też głosy, że bogata i rozbudowana struktura z dużym nagromadzeniem 
detali powoduje, że znak nie jest wystarczająco czytelny, szczególnie po 
pomniejszeniu. Dlatego Senat Politechnik Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 
23 stycznia 2013 roku podjął uchwałę o zmianie godła. 
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Nowe godło Politechniki Gdańskiej  
 
W nowym znaku przez zachowanie lwów trzymających tarczę nawiązano 

do tradycji poprzedniego herbu. Jednocześnie dzięki przedstawieniu konturu 
lwów liniami geometrycznymi kojarzącymi się z pikselami, godło to ma 
współczesny wygląd, nawiązujący do nowoczesnych technologii. 
W dwupolowej tarczy umieszczono inicjały nazwy uczelni PG oraz 
symboliczny herb Gdańska. Kojarzący się z tarczą szkolną kształt tarczy, 
dodatkowo wskazując na edukację. Uzupełnieniem rysunku jest nazwa uczelni 
napisana specjalnie dobraną do niego czcionką.  

Projekt nowego godła został opracowany przez firmę Mamastudio. 
 

Dariusz Świsulski 
 

Medalom Politechniki Gdańskiej i występującym na nich symbolom był 
poświęcony nr 100 Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych z października 
2011 roku.  
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PIENIĄDZ I BANKI NA POMORZU 
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

 
W dniach 17-18 stycznia 2013 roku w Sali Renesansowej Ratusza 

Poznańskiego miała miejsce III konferencja z cyklu „Pieniądz i banki”, tym 
razem pod tytułem Pieniądz i banki na Pomorzu. Organizatorami konferencji, 
podobnie jak w poprzednich latach, zostali Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza i Archiwum Państwowe w Poznaniu. Taki 
dobór inicjatorów konferencji spowodował jednocześnie różnorodne podejście 
autorów do tematu konferencji. Jedni skupili się na problemach bezpośrednio 
związanymi z monetami, drudzy przedstawili źródła do dziejów pieniądza, 
jeszcze inni przedstawili rolę pieniądz jako instrument ekonomii lub polityki. Po 
powitaniu przystąpiono do referatów. 

Wykłady rozpoczął prof. Stanisław Suchodolski wystąpieniem Obol 
zmarłych w nowym oświetleniu. Po krótkiej prezentacji dziejów badań nad 
zagadnieniem obola zmarłych przedstawił wstępne wyniki badań cmentarzyska 
z przełomu X/XI wieku w Bodzi. Chyba po raz pierwszy spotkaliśmy się tu 
z terminem „upieniężnienie cmentarzysk”. Rzeczywiście, tak dużych ilości 
monet nie stwierdzono do tej pory na żadnym cmentarzysku. Do tego 
odmienności w stosowaniu tego zwyczaju i wyjątkowe zarówno wiek jak 
i pochodzenie monet, a także niespotykany gdzie indziej sposób grzebania 
zmarłych skłaniają do przypuszczeń, że jest to element etnicznie obcy. 

Stan pracy nad skarbem z Bonina przedstawił Michał Kulesza z Muzeum 
w Koszalinie. Skarb jest po konserwacji, w końcowym stadium określania 
monet. Może z monografii tego znaleziska dowiemy się, czy jest tam jeszcze coś 
o wadze „sieciecha”. 

Celtycką monetę z Leśna, zachowaną mimo przejścia wraz ze zmarłym 
obrządku ciałopalenia, zaprezentował Marcin Rudnicki. Skutki tej operacji 
widoczne są w postaci wytopienie się srebra na powierzchnię monety. Okaz bity 
identycznym stemplem znaleziono w Tomicach. Ogromny przyrost znalezisk 
monet celtyckich spowodowany jest działalnością „detektorystów” 
i technicznym rozwojem tego sprzętu. 

Początkami polskiej bankowości na Pomorzu zajęły się Cecylia 
Leszczyńska i Łucja Lisiecka. Ich wykład to nie tylko przedstawienie tematu, 
ale daleko więcej - przedstawienie realiów życia codziennego w Szczecinie 
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w latach 1945-1946. Od konsekwencji pobytu Armii Czerwonej, rabunków 
mienia, braku żywności po „stabilizację”, a z nią system nakazowo-rozdzielczy 
przydzielający bankom zakres obowiązków, brak gotówki i brak własności, co 
wpływało na nieudzielanie kredytów hipotecznych a także trudności 
z otrzymaniem kredytów na zagospodarowanie. 

Do XII-wiecznych emisji denarów na Pomorzu odniosło się dwoje 
prelegentów: prof. Borys Paszkiewicz i Genowefa Horoszko, którzy 
przedstawili swoje stanowiska z różnych punktów widzenia. Wydaje się, że 
wykorzystywanie rynku antykwarycznego w badaniach numizmatycznych 
ciągle jest jeszcze niewystarczające. 

Przede wszystkim z badań wykopaliskowych pochodzą monety ze zbiorów 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, które omówiła Beata Ceynowa. 
Różnorodność materiału numizmatycznego zalegającego w Gdańsku, w kolekcji 
Muzeum przejawia się rozpiętością geograficzną krajów pochodzenia 
znajdowanych okazów od państw Europy Zachodniej (Portugalii) do północnej 
Europy. Ozdobą kolekcji są niedawno odkryte brakteaty Sambora, a nawet 
odpady poprodukcyjne z mennicy fałszerskiej. 

Zbigniew Bartkowiak przedstawił wstępne wyniki badań nad 
półfabrykatami znalezionymi na rynku w Koszalinie. Do pomiarów 
wykorzystane zostały dane wag zabytków przed konserwacją. 

Jaki jest wpływ działalności banków spółdzielczych na rozwój regionu, to 
temat który przedstawiła Lucyna Błażejczyk-Majka. W swoim wystąpieniu 
Autorka wyróżniła różne strony działalności banku: jako pracodawcy 
tworzącego miejsca pracy, instytucji, która wspiera rozwój ekonomiczny 
klientów, wpływa na rozwój społeczno-kulturowy na obszarze działania, 
a przede wszystkim współtworzy wzrost gospodarczy w regionie. Idee 
spółdzielczości przetrwały wśród małych banków. W dyskusji prof. 
W. Morawski zwrócił uwagę, że likwidacja banków spółdzielczych 
spowodowała lukę, którą zapełniły instytucje parabankowe.  

Jarosław Dutkowski po raz kolejny sięgnął do źródeł, jakimi niewątpliwie 
są taryfy mennicze. Tym razem wśród taryf z 1680 i 1693 roku odnalazł rysunek 
talara gdańskiego z 1630 roku, a więc rocznika nie notowanego przez 
współczesne katalogi monet. 

Wydawać by się mogło, że nasza wiedza o pieniądzu okresu 
II Rzeczpospolitej jest na wysokim poziomie. Z tego błędu wyprowadziło nas 
kolejnych dwóch referentów, którzy zajęli się historią pieniądza z tego okresu. 
Prof. Wojciech Morawski przedstawił okoliczności powstania i warunki obiegu 
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waluty guldenowej w Wolnym Mieście Gdańsku. Okazuje się, że omówienie 
tego zagadnienia w literaturze sprowadzone jest do kilkuzdaniowych wzmianek, 
a w świetle przedstawionego materiału jawi się jako wyjątkowo ubogie i często 
dezinformujące. Dotychczasowe argumenty o podłożu politycznym wielu 
decyzji regulujących obieg pieniężny okazują się nieprawdziwe, przeważają 
argumenty o ich ekonomicznym uzasadnieniu. Z kolei prof. Krzysztof Filipow 
odniósł się, jakby się mogło wydawać, do znanej kwestii druku banknotów 
złotowych do przygotowywanej reformy Grabskiego. Autor odniósł się do wielu 
kwestii związanych z drukiem i miejscem druku, transportu, okoliczności utraty 
arkuszy papieru i gotowych produktów. Z pewnością oba referaty znacznie 
poszerzają wiedzę o pieniądzu okresu dwudziestolecia. 

Przejściem w tematykę przyszłej konferencji był wykład Witolda 
Garbaczewskiego, który zajął się zagadnieniem pochodzenia pierwszego talara 
koronnego z 1533 roku. Autor dokonał ciekawego zestawienia dat powstania 
projektu medalionów do wnętrz Kaplicy Zygmuntowskiej (1531), ich realizacji 
(1538) i wybicia monety (1533). Najpewniej ten sam autor projektował 
medaliony i monetę. Kolejne argumenty przedstawione przez referenta 
przeniosły miejsce jego bicia z Torunia do Krakowa. Tam zaś zapowiedziano 
zorganizowanie kolejnej czwartej konferencji Pieniądz i Banki. 

Znając dotychczasową determinację organizatorów konferencji do 
przedstawienia materiałów z sesji drukiem, należy przypuszczać, że 
w niedalekiej przyszłości ukaże się kolejny, pięknie wydany tom zawierający 
wszystkie przedstawione przez prelegentów wystąpienia. 

 

Zbigniew Bartkowiak 
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Z ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 
5 marca w Muzeum Miasta Gdyni odbył się odczyt pani Magdaleny 

Howorus-Czajki „Wiktor Tołkin - rzeźbiarz, medalier”, zorganizowany przez 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.  

 

 

Pani Magdalena Howorus-Czajka w trakcie prelekcji w Muzeum Miasta Gdyni 
 

Magdalena Howorus-Czajka jest doktorem historii sztuki, absolwentką 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2007 roku adiunktem w Katedrze 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 roku nakładem 
Wydawnictwa Neriton ukazała się jej monografia „Wiktor Tołkin – rzeźbiarz” 
(okładka książki przedstawiona jest na końcu tego numeru GZN). 

Wiktor Tołkin zaprojektował i wykonał prawie 40 medali, o których można 
było usłyszeć w trakcie odczytu.  

Prelegentka przedstawiła postać Wiktora Tołkina, a omówienie jego 
twórczości rozpoczęła od medalika Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
wykonanego w obozie koncentracyjnym Auschwitz w 1942 roku.  
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Medalik Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Auschwitz, 1942, wł. W. Tołkin 
 
Pierwszym znanym medalem Wiktora Tołkina jest przygotowany w 1954 

roku wspólnie z Ryszardem Massalskim rewers medalu z okazji 500-nej 
rocznicy powrotu Gdańska do Polski po wojnie z Krzyżakami (autorem awersu 
jest Józef Gosławski).  

 

 

Rewers medalu „W 500-lecie powrotu Gdańska do Macierzy” 
 
Ostatnim znanym medalem Wiktora Tołkina jest medal 50-lecia chóru 

Akademii Medycznej w Gdańsku z 1996 roku. 
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Medal 50-lecia chóru Akademii Medycznej w Gdańsku 
 
Ciekawym uzupełnieniem prelekcji w Muzeum Miasta Gdyni była wystawa 

medali Wiktora Tołkina ze zbiorów pana Bogumiła Filipka. 
 

 

Uczestnicy prelekcji oglądają medale Wiktora Tołkina; w pierwszym rzędzie od lewej 
Dobrochna Surajewska (znana rzeżbiarka i medalierka), Ludwik Gatz, Romualda 

Włodarczak, Bogumił Filipek (właściciel pokazywanych medali), w drugim rzędzie od 
lewej: Konstanty Siekierski, Stefan Hetmański, Miłosz Frąckowiak 

 
Zainteresowanych tematem medali Wiktora Tołkina zapraszamy też do 

lektury artykułu Miłosza Frąckowiaka w 46 numerze Gdańskich Zeszytów 
Numizmatycznych z marca 2001 roku.  
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W marcu 2013 roku w Cafe Księgarni Vademecum w Gdyni przedstawiona 
była wystawa plakiet i medali ze zbiorów Stefana Hetmańskiego i Miłosza 
Frąckowiaka, zorganizowana przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego z okazji Dnia Kobiet. Na wystawie pokazano plakiety 
i medale autorstwa m.in. Witolda Korskiego i Jerzego Buczkowskiego, na 
których przedstawiono motywy erotyczne.  

 

 

Plakieta Witolda Korskiego 
 

Przedstawione na wystawie cztery plakiety Jerzego Buczkowskiego 
zawierają na rewersie fraszki Sztaudyngera.  

 

 

Dwustronna plakieta Jerzego Buczkowskiego 
 

Dariusz Świsulski 
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Magdalena Howorus-Czajka „Wiktor Tołkin – rzeźbiarz”, 
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012 
Informacja wewnątrz numeru 


